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  ّمروان البواب األستاذكلمة 
  هفي حفل استقبال

  
  أيها السيد رئيس جممع اللغة العربية، األستاذ الدكتور مروان احملاسين

معيون الكرام ُّأيها السادة ا ُ  
   الكرميُاحلفلأيها 

   . ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليكم
ٍأحييكم أحسن حتية وأطيبها، وأرحب بكم أمجل ترحيب وأ َ ِّ َ ٍ

َكرمه، وأشكر لكم َ
   .َُّتفضلكم باحلضور واملشاركة

ٍكلميت بني يديكم ذات أغصان ثالثة ٍشكر، وبيان، وترمجة: ُ ٍ.  
  الدكتور عبد اهللا واثق شهيد،ِاألستاذ : فإىل أساتذيت األجالء:أما الشكر

لت  مكي احلسين،حممد  الدكتور ِواألستاذ  الدكتور موفق دعبول،ِواألستاذ ُالذين  َِْ

َمهم يوم كنت طالبا يف كلية العلوم يف جامعة دمشق قبلْلِ عمن ً ُ ٍ مخس وأربعني سنة، َ
م يوم كنت باحثا يف مركز الدراسات والبحوث العلمية،  م وتوجيها ًوأفدت من خربا ُ َ ِ ِ ْ ِ ُ

ًويوم كنت عضوا مراسال يف جممع اللغة العربية ً ُ َ .  
ِوإىل أعضاء جممع ،ِإىل هؤالء األساتذة األفاضل َّمسوا يف َوَالذين تـ اللغة العربية ِ ِ َّ

مع، أتقدم خبالص شكري وتقديري َّاألهلية والكفاءة فرشحوين لعضوية ا َّ َ ِ، وصادق َ

ً واحرتامي، وأرجو أن أكون عند حسن ظنهم يب، عامال خملصا َّموديت ً يف خدمة ِّ
  .ٍالعربية، على خري وجه وأرضاه
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ِأنــــــــــــــــين فلـــــــــــــــو  ٍقــــــــــــــــصيدة ِّبكـــــــــــــــل ِآيت َّ
  

ـــــــاك ِ القـــــــصائدِرَرُن غـــــــِ مـــــــَاءعـــــــذر    ِرِب
  

ــــــــــــــْوَلَوج  ٌا هــــــــــــــي غــــــــــــــادةَّا فكأمنــــــــــــــُ
 

ــــــ هــــــاُتْيَّلَح   ــــــ نِم   ِرِســــــاوَبأ  مُكِحْدَم
  

َّمل أقـــض حـــق  كمِن إحـــسانِ مـــِ الـــشكرِ
  

ـــــــــــــه ببـــــــــــــاع ْلكـــــــــــــن   ٍأطاول ُِ   ِرِقاصـــــــــــــ ُ
  

 نقـــــــــضيَالـــــــــيت ال ي  األيـــــــــديُهـــــــــاتيكم
  

 ِرِ الـــــشاكُرْكُ هلـــــا وشـــــِ اجلميـــــلُمـــــدح  
  

ٍكلمات شكر قليلة،  َذات معان جليلة، باقية ما بقيُ
ٍ ٍ   . ُ الليل والنهارُ

ِ؛ وقد جعلته متهيدا بني يدي ترمجة العالمة الدكتور عبد الرزاق فإلى الغصن الثاني َِّ ً ُ
مع هو . قدورة رمحه اهللا َوفيه إجابة عن تساؤل قد خيطر يف األذهان؛ وهو أن هذا ا َ ٍ ٌ

َجممع اللغة العربية، فامسه يقتضي أن ي ُُْ . كون أعضاؤه من املختصني يف علوم العربيةُ
ًفكيف كان الدكتور عبد الرزاق قدورة، هذا العامل الفيزيائي، عضوا فيه؟ ُّ ُ

ِ  
ُإن اللغة العربية، هي لغة العلم واألدب: أقول ً واحلضارة؛ وليس صحيحا ِ والثقافة،َ

َِّملشنعا َيزعمهما  ُ
ا لغة عاجزةن و ٌأ ا إمنا تصلح ل قاصرةٌ ِلشعر والوصف، واملدح َ، وأ

ِ والتعبري عن حياة األعراب يف بواديهم، فلما مضى ِواهلجاء، والوقوف على األطالل، ِ

ُزمنهم، مضى زمنها ُ .  
ا  ََّوليس صحيحا ما يدعونه بأ ِ لعجزها وقصورها - ً َّ ال تواكب التطور التـقين -ِ ِ ْ ِّ ُّ ُ

َالسريع يف العامل، وما يطرأ فيه من اكتشافات، وما  َ ٍينشأ فيه من مستحدثات يف َ َ َ ْ ُ َ
ِالصناعة والتجارة، والطب والعلوم، والفضاء والبحار ِّ.  

ا عر ََإن هذه الدعوى هي دعوى بغري دليل، ولو أن أصحا ِفوا مزايا اللغة العربية َ

امات، وملا نعتوها بتلك األوصاف ذه اال َوخصائصها، ملا رموها  ْ ََ َ!  
َوليس املقام اآلن مقام ال َُ َ

ْدفاع عن العربية، أو الرد على هذه الدعوى الباطلة، ولكن  ِّ ِ
ُّحسيب أن أذكر بواقع عملي، يعرفه القاصي والداين، ويشهد لصحته العدو قبل  َ َُُ ّ ٍ َ ِّ َ ُ

ا يف القرنني الثاين والثالث . الصديق ِوهو أن العربية مرت بتجربة مماثلة عندما ألقي 
َ ُ ٍ ٍ ْ َّ َ
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ٍاهلجريـني يف حبر زاخر ٍ ْ ِ من احلضارات والعلوم، والفلسفات والفنون، وكل صنوف املعرفة َّ ِّ ِ ِ

ا األمم املتامخة للجزيرة العربية كالفرس والروم، واألمم البعيدة عنها كاهلنود  ُاليت ابتكر ُ ُُ ْ
َّوالصينيني، فصمدت هلذا التحدي، ومل ميض إال وقت يسري، حىت نقلت العربية كل ما  ُ َِ ٌ َّ ِ َْ ِّ ْ

ْوجدت عند  َّهذه األمم إليها، فاستطاع أهلها أن يتمثلوها، واستطاعوا بعد ذلك أن َ ُ ِ
ِفصار ما كتبه املفكرون والعلماء العرب بلغتهم العربية منذ . يشاركوا يف التأليف واالبتكار ِ ُ ُ ِّ ُ َََ

َالقرن الثالث، نرباسا استضاءت به شعوب العامل ُ ً ِ .  
ِومحلت العربية لواء العلم واحلضارة وا َ ُ ِ   . ًألدب قرونا عديدةَ

َّولئن ختلفت العربية اليوم عن ركب العلم واحلضارة، إن مرد َّ ِ َ ُ ِ ِ إىل تقاعس  ذلكَّ ُ
ُأهلها وتوانيهم، ال إىل قصور أو عجز فيها؛ فالقصور والعجز فينا، ال يف لغتنا ُ ٍ ٍ ِ َّواللوم . َ

  .إمنا يقع علينا، ال عليها
ُ قوم شَصةُوهاهو ذا التاريخ حيكي لنا ق ًذاذ أحيـوا لغتهم بعد أن كانت هباء ٍ َ ْ َ ْ َ

ٍ َّ
ا وتفانيهم يف خدمتها، ألسباب ودوافع ليست بأشد مما  َّمنثورا، بفضل تعلقهم  َ ٍ ِ ُِّ ً

ِيربطنا بلغتنا َ.  
ْ ومن هنا أن كانت نشأة جممع اللغة العربية بدمشق يف العقد الثاين من القرن املاضي-  َ ِ ُ .  
َومن هنا أن كان امسه و - مع العلمي العريبَتْقـُْ َّئذ ا َ ٍ .  
ُ ومن هنا أن كانت رسالته النبيلة، وغايته الشريفة-  ُُ َاحملافظة على سالمة هذه اللغة، : ُ

ِّوجعلها وافية مبطالب اآلداب والعلوم والفنون، ومالئمة حلاجات احلياة املتطورة ِ ِ ً ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ.  
م - ِومن هنا أن كان تـنـوع اختصاصات أعضاء ا ُ ُّ ََ ًع، يكمل بعضها بعضا؛ْ ُ ِّ َ ُ  

ِّففيهم الطبيب احلاذق، واللغوي احملقق، واخلبري الرتبوي، والفيزيائي املتبحر، ُّ ُ ُِّ ُّ  
ّفيهم العامل بالرياضيات، واملختص بالنبات، والنابه باللسانيات، واملهندس املفن، َِ

ِ
ُ ُِ ُّ ُ  

فيهم الكاتب األديب، والصيديل املتمكن، والشاعر املجيد
ُ ُ ِّ ُّ ِّ، والراوية احملدث،ُ ُ  

ِّفيهم القانوين الالمع، والباحث يف االجتماع، واملعجمي املدقق، والعامل  ُّ ِ ُ ُّ
  ...، وفيهم وفيهمبالفلسفة
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  :أيها السادة األكارم
ٌبقي من حديثي يف هذا الغصن الثاين ورقة واحدة ا تـبـٌ َْ حتمل مهسة تود لو أ ُّ ً ُغ ُلَ

َآذاننا وتباشر قلوبنا وعقولن َ ُ ْوهي أننا نعيش اآلن يف عصر املعلوماتية، اليت فرضت . اَ
َوهي وسيلة إن أحسنا االستفادة منها، كانت خري . َنفسها يف مجيع مناحي حياتنا َ َّ ٌ

ِمعني لنا يف جتديد لغتنا وتطويرها لتواك ُ ٍ َب ركب العلم واحلضارة، وإال فاتـُ َّ َ ٌنا فرصة ما ْتَْ
  .ٌمثيل وال نظريٌهلا مثيل وال نظري، ولن يكون هلا 

ِترى ماذا سيحل بلغتنا إن حنن قصرنا يف خدمتها؟ َّ ُّ ُ ََ ُ  
ِّاجلواب هو أن لغتنا وتراثنا وإبداعنا سيصبح حتت رمحة العوملة املرتبصة بنا ِ َ َ َ، 

ُوسيزداد تأخرنا تأخرا، وستزداد اهل ً ُّ ًة بني لغتنا ولغات العامل عمقا واتساعاَّوُّ ِّ  ِ يف صناعة:ً
ا، ويف ِ تعليمها، ويف تـعلمها، معجما َُِّ ا، ويف تـقييسها، َ ِويف مصطلحا ِْ َ  هاِويف معاجلتِ

   ...اآللية
ِالثــــــــوب إن أســـــــرع فيـــــــه الب َ ُ ْ   ىَلـــــــَّ

  

ِِأعيـــا علــــى ذي احليلــــة الــــصانع   ِ َ َ  
  

َكنــــــــــا نــــــــــداريها وقــــــــــد ُ ْقــــــــــتِّزُم َّ َ  
  

َواتـــــسع    ِالراقـــــع علـــــى   ُاخلـــــرق َّ ِ  
  

  :أيها السادة
َاألمل معقود اآلن ٌ َُجممع اللغة العربية يف أن حيثَّ اخلطا للنهوض مبعاجلة اللغة  على ُ

ا. العربية باحلاسوب ٌففي ذلك جتديد للغتنا، وتطوير هلا، وحتبيب  ٌ وإين ألرجو أن . ٌ
مع إسهاما ومؤازرة يف هذا السبيل ًيكون انضمامي إىل هذا ا ً.  
  .الرزاق قدورةِواآلن إلى الغصن الثالث، إلى ترجمة العالمة الدكتور عبد 

ِويطيب يل أن أبدأ ترمجته بتصوير املشهد   : اآليتَ
ٍأوائل سنة تسعني وتسعمئة وألف: الزمان َِ ُ.  
  .ُمدينة بنغازي يف ليبيا: املكان
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ُاملؤمتر األول للكتابة العلمية باللغة العربية: املناسبة ُ.  
 الفندق َ خارجوقد اجتمعوا. ئتنيامل على يربو املشاركني يف هذا املؤمتر ُكان عدد

اهد عمر املختاراحلافالتلركوب  ُ اليت ستقلهم إىل حيث كانت مواقع ا ُ فراعين يف . ُّ
ِاجلمعهذا  ْ َ منظر رجل يف الستني من عمره يـلبس قميصا أبيض، مشمرا عن ساعدَ ً ُِّ َ ُ ََ ً َْ ِ ُ ُ ، هْيٍ

ًمع أن الطقس كان باردا نسبيا ُرأيته وهو يـتـنـقل. َ َّ ََ ِالشباب ونشاطهم، ِ بينهم حبيوية َُ

ِووقار الشيوخ وهيبتهم   :ََوكأن الشاعر قد عناه يف قوله. ِ
ــــــشيب عاجــــــل لمــــــيت  ُيــــــتَّنَمت ِأن ال َّ ِ َ َ َ َّ 

  

ِّوقــــــرب مــــــين   َ َّ َ ُيف صـــــباي مــــــزاره َ ََ َ َ ِ  
  

ِآلخــــذ مــــ َ َن عــــُ  َُ الــــشباب نــــشاطهِرْصْ
  

ْذ مــن عــصُوآخــ   ْ َُ املــشيب وقــارهِرَ ََ 
  

  . بد الرزاق قدورةإنه الدكتور ع: ُسألت عنه، فقيل يل
َّاقرتبت منه وسلمت عليه، وعرفته بنفسي، فرد علي السالم َّ ُ َّ ُ ٌ وحياين وكأين صديق ،َُّ ِ َّ

ٍقدمي لقيه بعد فراق طويل ََِ   : َّفتملكين شعوران. ٌ
َشعور غبطة وسرور، ملا ل ٍ ٍيته من حفاوة وترحيب، ِقُ ُ  

ِوشعور فخر واعتزاز، ألن شخصا مبنزلة طالب ْ ً ٍ ِ حظيِهُ ٍ أستاذ قدير، ِ بشرف لقاءَ

  . جليلٍِوعامل
َصدق من قال: ُفقلت يف نفسي َ ًكلما ازداد املرء علما وفضال، ازداد تواضعا ونبال: َ ًُ ً ً ُ.  

ََ، فيحصل مشهد آخر، إليكم صورتهُّأقل من سنةضي َميو ُ ٌ ُ :  
  .ٍتشرين األول، سنة تسعني وتسعمئة وألف: الزمان
ُقابلة للمكتبة الظاهريةُاملدرسة العادلية، امل: املكان ِ.  
ًحفل استقبال الدكتور عبد الرزاق قدورة عضوا جديدا يف جممع اللغة العربية: املناسبة ً ُ.  

ُكانت تلك املرة األوىل اليت أدخل فيها  َْ ُ العادلية، وكانت هذه املناسبة املدرسةَ
ِاالستماع إىل وبعد االنتهاء من مراسم االستقبال و. َفاحتة عهدي مبجمع اللغة العربية
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ٍفسلم علي مبودة . ُكلمات اخلطباء، توجهت مع مجلة احلضور لتهنئة الدكتور قدورة َّ َّ َّ

َوحمبة، وأضفى على هذا السالم البهجة والسرور أنه مازال يذكر لقاءنا األول يف  َ ِ َّ
ًبنغازي، فازددت سعادة وإشراقا ً ُ .  

ُلقد حضرت  ْ َ ً ومل يدر يف خلدي أين سأصبح يف يوم من األيام عضوا ،َ احلفلذاكَ
ٍ ِ َ َ ْ ُ َ

مع، غري أن إرادة اهللا تعاىل شاءت أن تتحقق هذه العضوية، وأن أكون  َّيف هذا ا َ
ِخلفا هلذا العامل اجلليل، بعد حنو ِِ ًَ ٍ عقدين من استقباله، وسنة من رحيلهَ ْ َ ْ َ.  

َفكــــــم ِ تــــــدبري مــــــن َِّللــــــه َ   ٍرَْ أمــــــَ
  

املـــ َعـــن ُهْتـــَوَط  
ُ

  ُيـــوبُالغ  ِةَدَشاه
  

  :أيها السادة األكارم
ِإنه لشرف عظيم أن أترجم هلذا العامل اجلليل واألستاذ القدير الدكتور عبد الرزاق قدورة، 

َ ُ ٌ
ُالذي انعقدت خناصر أهل العلم على خصاله احلميدة، ومزاياه الفريدة ِ

ُ ْ .  
ِّوقد سبقين إىل ترمجته من هو أعرف به مين؛ ف ُ َْ ْ َ قد ترجم له يف حفل استقباله ِ

ُتـرجم له األستاذ الدكتور ) قبل حنو سنة(وباألمس . ُأستاذه املهندس وجيه السمان َ َ َْ
ُمروان احملاسين رئيس جممع اللغة العربية، وكذلك تـرجم له أستاذنا الدكتور عبد اهللا  َ َ َْ ُ

ِّواثق شهيد يف كلمة ضافية مؤثرة ألقاها يف حفل ٍ   .ورة تأبني الدكتور قدٍ
َّلذلك سأكتفي بعرض لمع وومضات تدل على واسع علمه، وعلو مهته، وتفانيه  ِّ ُ ِ ٍُّ ٍ َ ُ

  .ًوقبل ذلك سأقرأ عليكم شيئا من سريته الذاتية. يف عمله
ٍ◌لد الدكتور عبد الرزاق قدورة يف دمشق سنة مثان وعشرين وتسعمئة وألفو • ٍ َ ُ.  
ِوفدت أسرته من ليبيا قبيل احلرب العاملية • ُ ْ َ َ   .وىل األَ
ُفأوفـــد إىل بلجيكـــا، وحـــاز فيهـــا . َكـــان األول بـــني أقرانـــه يف الـــشهادة الثانويـــة •
ُمث أوفــد إىل بريطانيــا، ونــال شــهادة الــدكتوراه يف الفيزيــاء . ِ يف اهلندســة الكهربائيــةاًدبلومــ

ٍالنووية عام واحد وستني َّ.  
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ق، حيـث َّبعد عودته من اإليفاد درس الفيزياء يف كليـة العلـوم يف جامعـة دمـش •
ِأصــبح أســتاذا فيهــا، مث عــني وكــيال لكليــة اهلندســة، فعميــدا هلــا، فــوكيال جلامعــة ً ًً ِّ ُ ،  دمــشقً
ٍّفرئيسا هلا مدة ثالثة أعوام؛ من سنة ثالث وسبعني إىل سنة ست وسبعني ِ ٍِ َ ً.  

ِانتخب عـضوا يف جممـع اللغـة العربيـة بدمـشق يف سـنة • ِ
ً َ ٍ مخـس وسـبعني، غـري أن ُ

َّحفل استقباله تأخ   . سفرهِر إىل سنة تسعني بسببَ
ا مـــساعدا ملنظمـــة اليونـــسكو ســـنة ســـت وســـبعني، وبقـــي يف هـــذا  • ٍّعـــني مـــديرا عام ً ـــ ً ِّ ُ

ٍاملنصب إىل أن أحيل على التقاعد سنة مثان ومثانني ُ.  
  . ألفني وسبعةَتويف رمحه اهللا تعاىل يف شهر متوز عام •

ٍكان الدكتور قدورة عضوا يف عدد غري قليل من االحتاد ٍ
الس،اتً  ، واجلمعيات، وا
  :واللجان الدولية؛ منها

  ُاحتاد املهندسني البلجيكيني،  .١
  ُاحتاد الفيزيائيني األمريكيني،  .٢
ُّاجلمعية األمريكية لتقدم العلوم،  .٣ ُ  
  ُاللجنة الدولية لتنمية الرتبية،  .٤
َّجملس حكام الوكالة  .٥   للطاقة الذرية، الدولية ُ
  املتحدة، ُاللجنة االستشارية جلامعة األمم  .٦
ِاللجنة االستشارية إلعداد الربنامج .٧    األجل لليونسكو، ِ املتوسطُ
  ُجملس إدارة املركز العريب السعودي للعلم والتكنولوجيا،  .٨
  ُجلنة جائزة امللك فيصل العاملية للعلوم،  .٩
  ُ اللجنة الثقافية االستشارية ملعهد العامل العريب بباريس،  .١٠
ُ كان يرأسها العامل الباكستاين حممد عبد السالمُ أكادميية العامل الثالث، اليت .١١

ِ .  
ِ جلنة دراسة اسرتاتيجية الرتبية يف البالد العربية  .١٢ ُكانت ألفتها املنظمة(ُ َْ  ُ العربيةَّ

  ). للرتبية والثقافة والعلوم
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ِإن نظرة عجلى إىل هذه املناصب ْ َ ٍ اليت تسنمها الدكتور قدروة هي أصدق تعبري ً ُ ََّ َ
ِّ الرجل العلمية، وأعظم شهادة من العرب وغريهم على علو كعبه هذاِعن مكانة ٍ

ُ.  
َعلى أن هذه املناصب العلمية اليت تقلدها، واألعمال الكثرية اليت مارسها، مل ترتك له  َ َّ َ َ

ٌمتسعا من الوقت للتأليف والكتابة، ومع ذلك فقد كانت له مؤلفات ومشاركات منها َّ ً:  
ٌنشرات علمية باإلنكليزية يف • ٍ الفيزياء النـووية بني عامي تسعة ومخسني واثنني وسبعنيٌ َ َ َّ.  
َاملشاركة يف ترمجة بعض الكتب الفيزيائية واهلندسية اجلامعية، من الفرنسية واإلنكليزية • ُ.  
  . للجامعات» احلديثةِالفيزياء«ُكتاب  •
  .ِّ ملؤلفه تيموشنكو»امليكانيك«ُترمجة كتاب  •
يقــــع هــــذا املعجــــم يف  .»لكــــرتوينربــــائي اإل الكهِعجــــمامل«ُاملــــشاركة يف إعــــداد  •

ِجملــــــدين كبــــــريين، يتــــــضمن أكثــــــر مــــــن ســــــتة آالف مــــــصطلح، ِ
َ ْ َ  ِالعربيــــــة:  لغــــــاتِ بــــــأربعَّ

  . َ وكان األول من نوعه يف العامل العريب.رنسية والروسيةَواإلنكليزية والف
ُّوهو كتاب تربوي مازال حيتل . »َّتعلم لتكون«ُاملشاركة يف تأليف كتاب  • ٌّ ٌ
ًانة رفيعة بني كتب الرتبيةمك ٍ ستة من العلماء ِشارك الدكتور قدورة يف تأليفه برفقة. ً

َالعامليني، بإشراف إدغار فور السياسي الف ُِّ ألف هذا الكتاب عام اثنني .ِّرنسي املعروفِّ

ٍوسبعني، وترجم إىل العربية عام تسعة وسبعني َوهو يتناول موضوع الرتبية من الناحية . ُ
ِية، ويتضمن دراسات إحصائية عن مستويات التعليم يف خمتلف بالد العامل، اإلنسان ً ٍ َّ

َويقرتح احللول ملا يعرتيها من مشكالت َ .  
ِوأخريا أسوق إليكم نـتـفا من سرية الدكتور قدورة تشهد له كرمي خصال َ َ ِ ً َُ َه، ودماثة ً

َأخالقه، وشدته على نفسه، اقتبست معظمها من الرتمجة اليت تـ َِ َِ ُ ْ ُرمجه إياها أستاذنا َّ َّ ُ ََ ْ
  :الدكتور عبد اهللا واثق شهيد

ٍعندما وقعت حرب تشرين التحريرية سنة ثالث وسبعني، كان الدكتور قدروة  • َ َ ُ ْ
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ٍرئيسا جلامعة دمشق، فأظهر فيها ما انطوى عليه من نبل وإخالص وتفان يف خدمة  ٍ ٍ ً
َفلزم مكتبه طوال مدة احلرب، واختذ من هذ. الوطن َ ََّ َ َِ َُا املكتب غرفة عمليات، ومقرا جهزه َ َّ َ ِ

َبسرير من املستشفى يقضي فيه بعض ساعات النوم القليلة يف تلك الليايل ٍ.  

َكان كرميا وفيا، وكان يهدي إىل أصدقائه وهو يف ف • ُ ُرنسا، ما جيد نشره من ً ُّ َِ

ا ٍّالكتب اليت يقدر اهتمام كل منهم مبوضوعا َ ِّ.  
ًيصا على حتسني إعدادهم للحياة علميا وأخالقيا ًكان رؤوفا بالطالب حر •

ِيقدم هلم النصح واإلرشاد يف أمورهم العلمية. واجتماعيا ُّ   . واالجتماعيةِّ
ُعندما كان رئيسا للجامعة، مل حيط نفسه مبا اعتاد بعض أصحاب املناصب  • َ ً

ُِ

ًإحاطة أنفسهم به، وكان بابه مفتوحا للجميع ُ َ.  
َكان ال يستعمل يف تـ • َنـقالته ضمن املدينة وسائطَ ُّ  النقل مهما كان الطقس َ

َِّحارا أو باردا، ويأىب أي عرض مم ٍ َّ ه من املعارف واألصدقاء يف الطريق إليصاله ُلمحَ يْنً
  .ُإىل حيث مبتغاه

َكان عايل اهلمة، كرمي األخالق، حسن السرية، مجيل العشرة • ْ
ِ
َ ََ َ َ َ ِّ ِ.  

َمجعت كتاباتـه العلـم واألدب يف • َ ُ ْ ً آن معـا؛ مـن ذلـك مـثالَ ً ُالكلمـة الـيت ألقاهـا : ٍ
ِيف املؤمتر األول للكتابة العلمية باللغة العربية؛ تقرؤها بعني الكاتب األديب، فرتى فيها 

ا  ـــالبيـــان الناصـــع واألدب الرفيـــع، وتقرؤهـــا بعـــني الباحـــث العـــامل، فـــرتى فيهـــا حبثـــا علمي ً ِ

  .ًرصينا
َكان يتقن اإلنكليزية والف • َ ُ

ِ ٌة إتقانه للعربية، وكانت له معرفة جيدةرنسيُ ٌ  باألملانية َ
 .ٌوالروسية، وإملام باإليطالية

َمرهف احلس، شديد االنفعال مبا خيدش كرامته • ِ َْ ُ ّ
ِ ُ َ ْ َيتجنب من أساء إليه، وال . ُ ََّ

َيسعى لالنتقام منه، وال يعدو يف خماطبته إياه عبارات شديدة التهذيب ٍ َ. 



  ّكلمة األستاذ مروان البواب يف حفل استقباله
  

٨٩٩

ً املوعد احملدد متاماُشديد احلرص على احلضور يف • ًوكثريا .  ال قبله، وال بعده؛َّ
ُما حيضر قبل ُ املوعد املضروب للزيارة، وينتظر قريبا من باب املزور إىل أن حيني الوقت َْ َ َُ ً

َاحملدد، فيقرع اجلرس ويستأذن بالدخول َ ُ َ َّ . 
ٍكــــان خيــــصص أيامــــا مــــن األســــبوع يــــستقبل فيهــــا زائريــــه يف ســــاعات • َ ً ُ  .َّ حمــــددةِّ

ُللرياضة يف نظام حياته حق معلوم، وأغلبو ً الظن أنه كـان ال يأكـل إال مـرة واحـدة يف ٌّ ً ِّ
ًاليوم، ال يأكل وال يشرب بعدها شيئا أبدا ً. 

ِإذا دخلت بيته وجدت على مكتبـه املتواضـع • َ َ َالقـرآن الكـرمي، والكتـاب الـذي : َ َ
ـــار يف خمطـــط قراءتـــه، وجملـــة  ـــالت أ" Natureنيتـــشر "َوقـــع عليـــه االختي َو غريهـــا مـــن ا
ـا علـى القـراءة أحيانـا ًالعلمية، ومكـربة يـستعني  َ ً ُوهـو ال يقـرأ إال مـا أدرجـه يف برنـامج . ِّ َ َ َْ

 .ِّالقراءة اخلاص به
ُذاكرته القوية هي مكتبته الثمينة املتنقلة، وهي شديدة التنوع، عظيمة االتساع • ُّ ُ ِّ ُ ُ. 
َمــن الكلمــات الــيت أثــرت عنــه يــوم حفــل اســتقب • ْ ًهــل نــرى يومــا قريبــا « :ُاله قولــهُ ً

ُترتجم فيه الكتب ا َ ٍلعلمية احلديثة بسرعة وإتقان؟ُ ُ ُ«  
ِوأختم  ْ ِبوصف األديب السوداين الكبري  َهذه الرتمجةَ الطيب صاحل للدكتور قدورة؛ ِ

ُّورع بال تكلف، صايف الذهن، ميلك قدرة هائلة على التعلم«: قال ًُّ ً ٌ ِ ُّوجهه يشع بنور . َ ِ َ ُ
ا أصداء آليات القرآن املبني. آنالقر ِوحركاته وسكناته وأسلوبه يف العيش كأ ٌ ُ ُ ٌرجل . ُ

ُفذ يذكر بعلماء  ِّ َُ ٌّ   .»املسلمني يف عصور التنوير األوىلَ

  أيها احلضور الكرام، 
ِأشكر لكم حسن استماعكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

َ ْ ُ.  


